Trzeci Tydzień II-go okresu ćwiczeń duchowych
„POZNANIE JEZUSA CHRYSTUSA” (dzień 32)
Dzień 32: środa 29 maj

– Zapraszamy Ducha Świętego hymnem Veni, Creator Spiritus (hymn
z około roku 858)
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan,
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał,
Pokrzep stałością mocy swej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym,
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
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I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.
REPORT THIS AD

– Zapraszamy Maryję hymnem Ave, Maris Stella (hymn z VII lub VIII
wieku)
Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.
Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski
Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.
O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze
Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną
Bogu Ojcu chwała,
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Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie. Amen.
– na głos czytamy poniższy tekst:
O naśladowaniu Chrystusa, Księga IV, Rozdział 1, 1–2; 8
Oto są słowa Twoje, O Chryste, odwieczna Prawdo. Choć nie w jednym
czasie wyrzeczone i nie w jednym miejscu zapisane. Dlatego, że są Twoje i
prawdziwe, powinienem je wszystkie przyjąć z wdzięcznością i wiarą. Twoje
są. Tyś je powiedział, lecz zarazem są moje, boś je wyrzekł dla mojego
zbawienia. Z radością przyjmuję je z ust Twoich, prosząc, aby jak najszybciej
zapadły w me serce. Wzruszają mnie te słowa wielkiej dobroci, pełne
słodyczy i miłości, lecz trwożą mnie grzechy moje i nieczyste sumienie
wstrzymuje mnie od uczestnictwa w tak wielkiej tajemnicy. Zachęca mnie
słodycz Twoich słów, lecz niepokoi mnie wiele przewinień. Rozkazujesz,
abym z ufnością przystąpił do Ciebie, jeżeli chcę mieć cząstkę z Tobą, i abym
przyjmował pokarm nieśmiertelności, jeżeli pragnę mieć życie wieczne i
chwałę. Ty mówisz: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście
obciążeni, a Ja was ochłodzę.(Mt 11, 28) O słodkie to i przyjazne słowa dla
uszu grzesznika, że Ty Panie Boże mój, nędznego i ubogiego zapraszasz do
pożywania Twego najświętszego Ciała! Lecz kimże ja jestem, Panie, abym
śmiał do Ciebie przystąpić? Bo jeśli niebo i niebiosa niebios ciebie ogarnąć
nie mogą (3 Krl 8, 27), a Ty mówisz: pójdźcie do mnie wszyscy…
REPORT THIS AD

Głos Chrystusa. Jak Ja z rozłożonymi na Krzyżu rękami, z obnażonym
ciałem ofiarowałem się dobrowolnie Bogu Ojcu za twoje grzechy, tak iż we
Mnie nic nie pozostało, czego bym nie poświęcił w ofierze na przebłaganie
gniewu Bożego, tak i ty powinieneś dobrowolnie, codziennie we Mszy Św.
oddawać Mu się na ofiarę czystą i świętą, z ciałem i duszą, ze wszystkimi
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twoimi siłami i uczuciami. Niczego bardziej od ciebie nie żądam, jak tego,
abyś się starał oddać Mi siebie samego. Cokolwiek byś Mi dawał nie dając
siebie, za nic to mam, gdyż nie darów twoich szukam, ale ciebie samego.
Jak tobie nie wystarczyłoby mieć wszystko oprócz Mnie, tak żadna twoja
ofiara nie może Mi się podobać, jeśli Mi nie ofiarujesz całego siebie. Ofiaruj
Mi siebie, daj Mi się cały, a ofiara twoja zostanie przyjęta. Oto Ja
ofiarowałem się cały Ojcu za ciebie; całe Moje Ciało i wszystką Krew Moją
dałem ci na pokarm, abym cały był twoim, a ty stał się Moim na wieki.
Jeżeli na sobie się oprzesz i woli Mojej dobrowolnie się nie poddasz, ofiara
twoja nie będzie całkowita i nasze zjednoczenie niezupełne. Dobrowolnie
oddanie siebie w ręce Boga powinno uprzedzać wszystkie twoje sprawy;
wtedy osiągniesz wolność i łaskę. Mało jest ludzi wewnętrznie
oświeconych i wolnych, gdyż rzadko kto umie zaprzeć się siebie zupełnie. A
Mój sąd jest stanowczy: żaden z was, który nie odstępuje wszystkiego, co
ma, nie może być uczniem moim. (Łk 14, 33). Jeśli więc pragniesz być
uczniem moim, ofiaruj Mi siebie i wszystkie twe uczucia.
Teraz odmawiamy modlitwy przypisane na drugi tydzień okresu drugiego
„Poznanie Błogosławionej Dziewicy”:
– Litania do Ducha Świętego,
– Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny,
– Modlitwa do Maryi – św. Ludwika Grignion de Montfort,
– Różaniec święty (wybraną część – 5 tajemnic).
Litania do Ducha Świętego
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
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Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez Twoje przyjście w językach ognistych,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,
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Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić
raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,
REPORT THIS AD

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
W. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
O. I odnów we mnie moc ducha.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego
Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci
składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz
udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z
Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.Chryste,
usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
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Matko łaski Bożej,
Matko Miłosierdzia,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
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Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,
Królowo świata,
Baranku Boży, który gładzisz grzech świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
K: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym
zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze
Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
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Modlitwa do Maryi – Św. Ludwika Grignon de Montfort
Pozdrawiam Cię, Maryjo, ukochana Córko przedwiecznego Ojca, uwielbiona
Matko Syna i wierna Oblubienico Ducha Świętego.
Pozdrawiam Cię, Maryjo, moja droga Matko, moja łagodna Pani i moja
potężna Królowo.
Pozdrawiam Cię moja radości, moja chwało, moje serce i moja duszo!
Jesteś cała dla mnie przez miłosierdzie, a ja jestem cały Twój z powodu
sprawiedliwości; choć niezupełnie jeszcze (jestem Twój)! Z tego powodu
całkowicie się oddaje Tobie na nowo w niewolę, bez zatrzymywania dla
siebie czy dla innych czegokolwiek. Jeśli widzisz coś we mnie, co nie należy
do Ciebie, proszę Cię, usuń to ze mnie, co nie należy do Ciebie, proszę Cię
usuń to ze mnie natychmiast i stań się absolutną Władczynią całej
mojej istoty. Zniszcz, wykorzeń i unicestwij we mnie, co Bogu się nie
podoba; zasadź, pielęgnuj i stwórz (we mnie), co Tobie przyjemność sprawi.
Światło Twojej wiary niech rozprasza ciemności mojego ducha, a Twoja
głęboka pokora niech zajmie miejsce mojej pychy; niech Twoje niezwykłe
skupienie położy kres rozproszeniom mojej niespokojnej wyobraźni i niech
Twoje nieustanne widzenie Boga napełni moją pamięć Jego obecnością.
Ogień Twojego serca niech rozszerzy moje i rozpali moją letniość i oziębłość.
Niech Twoje cnoty zajmą miejsce moich grzechów i niech Twoje zasługi
będą u Boga moją ozdobą i ucieczką!
Na koniec, moja najdroższa i ukochana Matko, jeśli to możliwe, daj, abym
nie miał już żadnego innego ducha – prócz Ducha Twojego – dla poznania
Jezusa Chrystusa i Jego Boskich pragnień; abym nie miał już innej duszy –
jak tylko Twoją – by wielbić i wysławiać Pana; abym nie miał już innego
serca – prócz Twojego – bym mógł kochać Boga miłością czystą i żarliwą,
jak Ty!
Nie proszę o wizje czy objawienia ani o upodobania lub przyjemności, nawet
te duchowe. Tylko Ty widzisz jasno pomimo ciemności; Ty smakujesz w

str. 9

Trzeci Tydzień II-go okresu ćwiczeń duchowych
„POZNANIE JEZUSA CHRYSTUSA” (dzień 32)

pełni, bez goryczy. Tylko Ty tryumfujesz w chwale po prawicy Twojego Syna
w Niebie; Ty panujesz niepodzielnie nad aniołami i ludźmi, i złymi duchami,
bez sprzeciwu i, ostatecznie, Ty sama według swej woli rozporządzasz całym
bez wyjątku Bożym dobrem. To jest, o niebiańska Matko, najlepsza cząstka,
którą otrzymałaś od Pana i której nigdy nie zostaniesz pozbawiona:
to napełnia mnie wielką radością. Co do mnie, nie pragnę innej cząstki jak
tylko tej, która była Twoim udziałem tu na ziemi: wierzyć, niczego nie
smakując ani nie widząc; cierpieć z radością, bez pociechy ze strony
stworzeń, umierać nieustannie dla siebie, bez wytchnienia; pracować usilnie
dla Ciebie aż do śmierci, bez jakiejkolwiek korzyści, jako najnędzniejszy z
twoich niewolników. Jedyną łaską, o którą Cię proszę przez
Twoje miłosierne serce, jest to, abym każdego dnia i w każdej chwili
mojego życia mógł wypowiadać potrójne Amen („niech się stanie”) –
wszystkiemu, coś uczyniła, kiedy żyłaś na ziemi; Amen – wszystkiemu, co
robisz teraz w Niebie i chcesz czynić na ziemi; Amen – wszystkiemu, co
chcesz w mojej duszy uczynić, aby nie było tam miejsca na nic i dla nikogo
innego, poza Tobą, abyś tylko Ty we mnie wysławiała Jezusa teraz i
na wieki. Amen.
Różaniec święty – 5 tajemnic (do wyboru: część radosna,
bolesna, chwalebna lub światła)
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen
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